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* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

MANTIS MR991**

29.000 €

Un sistem inovativ pentru tratamentul imperfecțiunilor corpului și 
a feței. Sistemul DES multi-patentat unește două tehnologii 
inovatoare în același capăt de aspirație: MRM-ul (manipulare 
mecanică cu role motorizate) și CMPS (câmpuri magnetice pulsate 
ce rezonanță stocastică). Indicații: celulită și piele lăsată, vergetu-
ri, renteție de apă, riduri, semne ale îmbrătrânirii, pentru 
reoxigenarea și fermitatea pielii. MR991 asigură un tratament 
plăcut, relaxant și natural, care afectează corpul ca pe un întreg, 
oferind o stare de bine și un sentiment de regenerare a celulelor. 
Produsele cosmetice Mantis au un efect direct și garantat aupra 
cauzelor imperfecțiunilor pielii și a corpului datorită unei combi-
nații inovatoare de principii active într-o formulă ionică care se 
absoarbe în țesut printr-un sistem tehnologic avansat.

+ câmp magnetic pulsat

preț nou

17.000 €
preț ofertă

MANTIS MR COMPACT**

19.000 €

MR Compact destinat exclusiv tratamentelor corporale. Un sistem 
inovativ pentru tratamentul imperfecțiunilor corpului și a feței. 
Sistemul DES multi-patentat unește două tehnologii inovatoare în 
același capăt de aspirație: MRM-ul (manipulare mecanică cu role 
motorizate) și CMPS (câmpuri magnetice pulsate cu rezonanță 
stocastică). Indicații: celulită și piele lăsată, vergeturi, retenție de 
apă. MR Compact asigură un tratament plăcut, relaxant și natural, 
care afectează corpul ca pe un întreg, oferind o stare de bine și un 
sentiment de regenerare a celulelor.

preț nou

12.000 €
preț ofertă

TRIO ISHAPE*

17.900 €

TRIO iShape are cel mai avansat Software iSmart din industria 
remodelarii corporale.
Programele presetate asigura rezultate superioare. Combinatiile 
armonizate ale multi-tehnologiilor sunt setate pentru slabit, 
întinderea pielii, reducerea si eliminarea celulitei si sunt foarte 
intuitive, nefiind necesara decât atingerea unui buton.
Combinatiile sinergetice ale celor 4 modalitati sinergetice - radiof-
recventa, cavitatia cu ultrasunete, vacuum si fototerapia cu LED 
furnizeaza beneficii estetice ce depasesc alte tehnologii individ-
uale.
Sistemul TRIO iShape include o modalitate convenienta pentru
tratamentul termal al pielii lasate, riduri, piele îmbatrânita, celulita, 
si grasime corporala.

preț nou

11.000 €
preț ofertă
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* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

ADVANCE BEAUTY**
8600 €

Datorită tehnologiei exclusive US2A "cu ultrasunete Double 
Action" este singurul dispozitiv din lume care poate acționa 
selectiv și simultan pe două niveluri (superficial și profund), cu 42 
de puncte de impact asupra grasimii. Fiecare dintre placi este 
echipata cu ceramică supraconductoare dimensionata exclusiv 
pentru a asigura cea mai bună performanță.

preț nou

3900 €
preț ofertă

ROBO BEAUTY WAVE**

17.900 €

Aplicatorul Dermolift RF, RF Radio Frecventa 10MHz multipolar & 
Masaj motorizat  &  vacuum celular cu pulsații 
Tehnologie patentata, combinație de radio frecvență RF pentru 
lifting, de aspirare vacuum și masaj mecanic 
Vacuumul celular pulsat atrage pielea in aplicatorul tratat,iar 
energia RF este emisa pentru a permite încălzirea eficientă a 
tesutului subiacent, în timp ce clapa motorizata emite un masaj cu 
micropulsatii pe zona țintă. 
Îndepărteaza ridurile vizibile, ofera un tratament de lifting al pielii, 
al ochilor si al fetei  si reintinerire faciala.

preț nou

 4.900 €
preț ofertă

COMBINĂ *** 
MULTIFUNCȚIONALĂ
WEELKO F3021

2345 €

Combină cosmetic echipată sandard cu o lupă cosmetică 5x, 
vapozon și un încălzitor pentru prosoape.
Încalzitorul are capacitaea de 7l și o lampa UV care îndeparteaza 
bacteriile și germenii. Atinge temperature maxima de 60°C. 
Aparatul de aburi pentru fața cu ozon este folosit pentru a curața 
pielea bine prin deschiderea porilor, în scopul de a elimina impuri-
tațile (puncte negre, puncte albe) și, în general revitalizează 
pielea. Adaosul de ozon în abur ajuta la creșterea unui mediu mai 
steril pentru tratarea ulterioara a pielii.

F3021 – 1060 €
F312A – 300 €
F317A – 305 €
F311A – 350 €
F316A – 330 €

preț nou

1.000 €
preț ofertă

 

DUOLIFT*** DUOLIFT EXPERTeste un aparat high-tech complet de tratamente 
corporale şi faciale. Asocierea exclusivă a 4 tehnici majore este 
garanţia unor rezultate vizibile.

4.900 €
preț ofertă

preț ofertă

325 €
preț nou

275 €

Multilab 3050D*** Cărucior lacuit alb pentru a se potrivi cu  instrumentele de 
frumusețe din seria MultiEquipment. Prevazut cu 4 sertare si 2 usi 
laterale destinate depozitarii accesoriilor. Ampatamentul pe 4 roți 
ușurează mobilitatea unității.

Weelko



* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

Weelko F332
Aparat MultiEquipment 4 in 1*

950 €

Instrument de înfrumusețare care combină 4 funcții: microderm-
abraziune cu diamante, ultrasunete, ciocan cald și rece și scrubber 
pentru piele. Ideal pentru curățarea profundă și pentru 
îmbunătățirea metabolismului celular, netezirea pielii și 
îmbunătățirea absorbției produsului. 

Microdermabraziune
Ultrasunete
Ciocan cald/rece
Spatulă exfoliere

preț nou

490€
preț ofertă

ANALIZATOR
CORPORAL***
   3.200 €

Analizatorul corporal folosește analiza impedanței bioelectrice 
(BIA), o metodă extrem de fiabilă de a analiza compoziția corpo-
rală și care poate fi făcută în aproximativ 60 de secunde, prin 
furnizarea unui raport detaliat, care ajută clienții să înțeleagă mai 
bine starea fizică  a sănătății lor, pentru a primi apoi un program de 
remodelare corporală adecvat.
Explicarea rezultatului direct și cuprinzător.
Analiza completă în mai puțin de 2 min.
Posibilitatea stocării informațiilor pentru fiecare client: salvează 
înregistrările în istoric, acestea pot fi căutate pe ecran ușor.

preț nou

1.500 €
preț ofertă

Instrument de presoterapie cu costum care include cizme, brâu 
abdominal și brațe. Ideal pentru a ușura îndepărtarea grăsimilor 
prin activarea drenajului limfatic, pentru a elimina toxinele și 
pentru a stimula sistemul circulator.

1110 €
preț nou

945 €
preț ofertă

PRESOTERAPIE***
Weelko 826

410 €

Instrument de electrostimulare cu electrozi de exerciții pasivi 
pentru a ajuta la slăbire și tonifiere musculară. 10 canale de ieșire.

preț nou

350 €
preț ofertă

ELECTROSTIMULARE***
Weelko F905

RADIOFRECVENȚĂ** Instrument de radiofrecvență multipolar care ajunge în straturile 
cele mai profunde ale dermei pentru a îmbunătăți tonusul pielii și 
elasticitatea acesteia într-o metodă neinvazivă. Echipat cu 3 
sonde pentru fata, maini si corp.

300 €
preț ofertă

Weelko F333A
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* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

Microdermabraziune cu microcristale*

550 €

Instrument de microdermabraziune cu cristale de oxid de alumin-
iu. Este utilizat pentru tratamente de exfoliere non-invazive. Ideal 
pentru a elimina celulele pielii pigmentate.Weelko F336A

preț nou

     290 €
preț ofertă

Weelko F330
Aparat MultiEquipment - 5 funcții*

750 €

Instrument de înfrumusețare care combină 5 funcții: Manuși 
conductive, Bio Skin,  Ultrasunete, Galvanic, Spatula exfoliere.
Ideal pentru a recupera elasticitatea pielii și pentru a stimula 
circulația fibrelor de sânge și colagen. Acesta ușurează pătrun-
derea substanțelor active în piele.

preț nou

390 €
preț ofertă

Weelko F830
Aparat U-tech Perii rotative*

165 €

Instrument de exfoliere a periilor rotative. Sunt furnizate 4 capete 
diferite. 

preț nou

110 €
preț ofertă

Instrument de curățare a pielii pentru exfolierea feței. 
Sunt furnizate o spatulă și o brățară de siguranță.

360 €
preț nou

120 €
preț ofertă

Spatulă peeling*
Weelko F-311A

BAZIN META**

730 €

Bazin spa pentru picioare cu 4 roti care ii usureaza mobilitatea. 
Temperatura poate fi aleasă între cald și rece cu un duș practic cu 
reglare a jetului de apă. Masaj cu hidromasaj și lumini cu LED-uri.

preț nou

300 €
preț ofertă

Weelko



ELECTROSTIMULARE în profunzime***

  2.400 €

Sigur si eficient, EuraBody Former MF4000 este aparatul ideal 
pentru tratamente în special în zone ale corpului unde dieta și 
exercițiile fizice nu au dat rezultate. 
Tratamentele presetate EuraBody Former MF4000: Celulita, 
Lipoliza, Remodelare, Drenaj limfatic, Iontoforeza.

Euracom

preț nou

      300 €
preț ofertă
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* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

Microdermabraziune
Aparat Daily Care*

1400 €

Instrument microdermabraziune. 

preț nou

490 €
preț ofertă

FOOT SPA *
Multifunctional

280 €

Sistemul de baie pentru picioare detox produce ioni pozitivi și 
negativi, care „rezonează prin organism și stimulează celulele din 
interiorul acestuia”, susținând că acesta „reechilibrează” energia 
celulară, permițând performanța eficientă și excreția toxinelor 
care s-au acumulat în țesuturi și că 20 – 35 de minute de utilizare 
la fiecare a doua sau a treia zi determină eliminarea toxinelor din 
tot corpulpreț nou

50 €
preț ofertă

Weelko

ÎNCĂLZITOR DE
PARAFINA FINEX*

Încălzitor digital cu parafină pentru îngrijirea mâinilor și picioare-
lor cu cronometru. Capacitate: 5 l

100 €
preț ofertă

STERILIZATOR SANITY*

399 €

Pupinelul sau sterilizatorul cu aer cald este un dispozitiv utilizat 
pentru sterilizarea instrumentelor si materialelor utilizate in 
saloanele de infrumusetare, estetica, cosmetica; Sterilizatorul de 
acest tip foloseste tehnologia caldurii uscate, care are efect 
oxidant asupra microorganismelor, spre deosebire de caldura 
umeda, care actioneaza prin precipitarea proteinelor intracelulare 
ale bacteriilor, sporilor sau virusurilor. Modelul SANITY de la 
Ceriotti este un sterilizator profesional cu aer cald (pupinel), cu 
temporizator, posibilitate de reglare a temperaturii de la 20°C la 
pana la 250°C, conceput cu sondă internă, martor luminos de 
funcționare, lumină de lucru si cu ecran-termometru analogic, 
pentru afișarea temperaturii interne. Disponibil 2 buc.

preț nou

340 €
preț ofertă

Ceriotti
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* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

 

Vezzosi

SET 2 SCAUNE,
SCAFĂ, 2 UCENICI*

   5.930 €

1 Unitate de spalare Vezzosi. Fotoliu cu post de lucru din plastic 
laminat și cadru cu suport lateral din material poliuretan alb și 
suport pentru picioare din oțel. Chiuveta basculanta cu priza de 
perete faciliteaza accesul la platforma de spalat, imbunatatind, pe 
de o parte, confortul clientului si, pe de alta, munca hair-stylistului. 
Dimensiune (cm) 128x66x100.
2 Scaune coafor Vezzosi. Scaun de lucru cu baza din otel lustruit si 
cadru din fibra de sticla alba lustruita cu pompa hidraulica si 
tapiterie skai. Dimensiune (cm) 68x69x83.
2 Ucenici coafor.

preț nou

 3.900 €
preț ofertă

MOBILIER
SALON***

Set mobilier de asteptare salon. 2 fotolii, 1 canapea si 1 masuta.

 250 €
preț ofertă

CANAPEA
AȘTEPTARE***

Canapea de așteptare.

 220 €
preț ofertă



SCAUN MAKEUP***
PLATY

Scaun de machiaj elegant și funcțional, cu un cadru cromat. 
Inaltimea si rotatia acestuia sunt reglabile printr-o pompa hidrauli-
ca cu sistem de blocare. Înclinare spătar. Tapițerie din PVC ușor de 
curățat. Disponibil în alb și negru.

120 €
preț ofertă

Euracom

WATER SEASON
PAT TRATAMENTE***

   3.300 €

Pat masaj din lemn, profesional, pentru şedintele spa, cu funcţie 
de îngrijire corporală şi duşuri.
Este disponibil pe diverse culori, poate fi dotat cu sistem 
suplimentar cu apă şi vapori.

preț nou

 1.200 €
preț ofertă

* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună. 7

Weelko

SCAUN FAST+
COSMETICĂ***

Scaun elegant cu spătar oval proiectat ergonomic cu un șezut 
rotund plat pentru a asigura confort maxim. Este echipat cu un lift 
pe gaz pentru reglarea înălțimii. Tapițat cu PU de înaltă calitate. 
Baza cromată pe 5 roți foarte stabilă.

40 €
preț ofertă

Weelko

SCAUN FAS+
COSMETICĂ***

Scaun practic, proiectat ergonomic, cu un scaun rotund plat.
Echipat cu un lift cu gaz pentru reglarea înălțimii. Tapițerie PU albă 
de înaltă calitate și bază cromată pe 5 roți.

30 €
preț ofertă

Nilo

MASĂ
MANICHIURĂ***

Masă pentru manichiură.

200 €
preț ofertă



* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

Ceriotti
UCENIC CITY*

138 €

Structură din polipropilenă
Blat cu fante pentru perii și piepteni
6 sertare detașabile
Roti anti-par

preț nou

117 €
preț ofertă

Weelko

UCENIC EASY*** Cărucior alb cu 3 rafturi.

100 €
preț ofertă

UCENIC* Ucenic. 3 modele. Pretul este pe bucata.

40 €
preț ofertă

Weelko

UCENIC HELP*** Cărucior alb cu structură metalică echipat cu 3 rafturi pentru a se 
potrivi dispozitivelor de masă sau pentru a depozita mai multe 
accesorii de înfrumusețare. Mobilitate deplină datorită celor 4 roți.

120 €
preț ofertă

Weelko
UCENIC FACILE+** Cărucior alb cu 3 rafturi.

120 €
preț ofertă
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* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

Ceriotti
USCĂTOR BURAN*

68 €

Uscatorul de par profesional Ceriotti Buran Tourmaline 3800 are o 
putere 2500W si este prelucrat din ceramica si tourmalin, aceasta 
combinatie garantand rezultate de invidiat in timpul uscarii 
podoabei capilare. 
Detine o putere de 2500W, doua viteze si , de asemenea, ceea ce 
face ca acest uscator sa fie preferat, optiunea de a alege intre 
doua jeturi de ar, cald sau rece, cat si 4 temperaturi optionale. preț nou

57€
preț ofertă
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